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Datum

Diarienummer

2021-04-28

KS 2019/314

Kommunstyrelsen

Medborgarbudget ”En miljon idéer”
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra medborgarbudget
landsbygdsutveckling år 2020 och 2021 och avsatt fem miljoner/år för detta.

för

Trelleborgs kommuns medborgarbudget som döpts till ”En miljon idéer” genomförs
i två etapper, Södra landsbygdsområdet år 2020 och Norra landsbygdsområdet år
2021. Arbete med södra och norra landsbygdsområdet pågår parallellt, eftersom
genomförandet av vinnande projekt i södra området dragit ut på tiden.
Efter röstning i det södra landsbygdsområdet godkändes fem projekt för
genomförande. Tidigt 2021 stod det klart att budgeten medgav genomförande
ytterligare ett förslag.
Idéinlämningen i område norr resulterade i över 100 olika förslag varav 91
granskades. 31 förslag godkändes för röstning som pågår 15 april till och med 1 maj.
Resultatet av röstningen kommer att presenteras den 1 juni. Utvärdering av
förslaginlämningen och röstning kommer att ske i anslutning till detta.

Beslutsunderlag
KS 2019/314 tjänsteskrivelse daterad 2021-04-25 (denna skrivelse)
KS 2020-05-27 KS §130 Information Medborgarbudget
KS 2019-12-18 KS §334 Medborgarbudget – beslut kriterier
KF 2019-06-17 KF §155 Medborgarbudget

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna delrapporten och lägga den till handlingarna.
att kommunfullmäktige fortsättningsvis ges en årlig återrapport under första
kvartalet med utvärdering samt förslag på fortsatt arbete och uppdaterade kriterier
för medborgarbudgeten.
att medel och resurser för medarbetarbudget 2022 och framåt ska hanteras i den
ordinarie budgetprocessen.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen
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Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra medborgarbudget för
landsbygdsutveckling år 2020 och 2021 och avsatt fem miljoner/år för detta.
Trelleborgs kommuns medborgarbudget som döpts till ”En miljon idéer”
genomförs i två etapper, Södra landsbygdsområdet år 2020 och Norra
landsbygdsområdet år 2021. Kommunstyrelsen har beslutat om inriktning och
kriterier för En miljon idéer som avser investeringar för barn och ungas fritid,
äldres fritid och miljön.
I korthet går en medborgarbudget ut på att medborgare fritt får lämna förslag till
hur budgeten ska användas, kommunen granskar förslagen och låter medborgarna
rösta fram prioritering av de förslag som är möjliga att genomföra enligt uppsatta
kriterier. Arbete med både södra och norra landsbygdsområdet pågår parallellt
eftersom genomförandet av vinnande projekt i södra området dragit ut på tiden.
Trelleborgs kommun medverkar i SKR:s nätverk för medborgarbudget år 20192022 och får därigenom tillgång till stöd i utvecklingsarbetet och möjlighet till
samverkan med andra kommuner.
Flera förvaltningar är involverade i arbetet, främst tekniska serviceförvaltningen
som medverkar aktivt i både granskning och genomförande.
Redovisning av en miljon idéer Södra Landsbygdsområdet
Efter röstning i det södra landsbygdsområdet godkändes fem projekt för
genomförande. Tidigt 2021 stod det klart att budgeten medgav genomförande
ytterligare ett förslag. De sex förslag som fick flest röster genomförs därmed. Två
projekt är färdigställda, bro över Diesbäcken och utegym i Skateholm. De fyra
övriga är ännu inte genomförda av olika skäl. Naturlekplats vid Modeshög och
lekplats vid Pärlan i Beddingestrand blir färdiga i maj, tak med solceller på
Torplängan i Smygehamn i sommar, utegym och mulitarena hos Gislövs IF
beräknas vara klart före årsskiftet.
Förslag

Antal
röster

Aktuell status

Beräknas klart

Multiarena
Gislövs IF

746

Gislövs IF:s önskemål
påverkar tidsplanen

Höst 2021

Klimatsmart el
Torpalängan

531

Östra Torp Alliansförening
är aktiva i genomförande,
försening beror på att
byggnaden är av kulturellt
värde vilket innebär att
särskilda
bygglovshandlingar krävs

Sommar 2021

Bro Diesbäcken

459

Bron är uppförd

Oktober 2020

Dialog med markägare och
strandskyddsdispens klar

Maj 2021

Barnens Pärla
292
Beddingestrand
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dec 2020. Inväntar att
Skanska uppföra.
Naturlekplats
Gislövs
strandmark

209

Strandskyddsdispens klar
dec 2020. Inväntar att
Skanska ska uppföra

Maj 2021

Utegym i
Skateholm

152

Utegymmet är uppfört

April 2021

En enkät med frågor skickades ut efter röstning i Södra området till alla
medborgare som deltagit i idéinlämningen, lokala föreningar samt på Facebook.
Fokus i enkäten var att försöka få en förståelse för hur de som deltagit upplevt
medborgarbudgetprocessen, både de som varit aktiva som förslagsställare och de
som röstat eller inte deltagit alls. Vi fick 36 svar.
20 av de som svarade på enkäten är i åldern 20-64 år och 15 är 65+. Endast en
tonåring 13-19 år har svarat på enkäten. Könsfördelningen är ganska jämn, 47 %
kvinnor och 53 % män. Merparten av de svarande var nöjda med En miljon idéer.
Det stora geografiska området fick dock viss kritik då närheten till den egna platsen
påverkar intresset och engagemanget. Större orter har fler medborgare och får fler
röster på förslag som gynnar orten.
Redovisning av en miljon idéer norra landsbygdsområdet
Det norra området omfattar Anderslöv, Alstad och Skegrie med omnejd. Även
denna gång är processen helt digital på grund av pandemin, det är annars brukligt
med workshops och träffar i arbete med medborgarbudget.
Inför uppstart av medborgarbudget norra landsbygdsområdet provades digitala
workshops utan någon större framgång. Trots marknadsföring var det endast några
få deltagare vid vart och ett av de tre tillfällen som erbjöds. Idéinlämningen kom
igång bra ändå och resulterade i över 100 olika förslag varav 91 granskades.
Förslagsinlämningen var öppen under perioden 15 januari -15 februari. Granskning
pågick fram till att röstningen öppnade den 15 april.
Likadana och snarlika förslag har slagits samman. Förslag som inte bedömts
möjliga att genomföra har tagits bort från listan. Alla förslagsställare
kommunicerades. 31 förslag har godkänds för röstning.
Liksom i södra området är det huvudsakligen privatpersoner som lämnat förslag,
men även skolor och förskolor samt föreningar i området. 8 av de förslag som går
att rösta på kommer från föreningar och 5 från skolornas och förskolornas elever.
Av de 31 förslagen kommer 9 från Anderslöv med omnejd, 3 från Alstad och 19
från Skegrie och närliggande byar.
Röstning pågår 15 april till och med 1 maj. Resultatet av röstningen kommer att
presenteras den 1 juni. Utvärdering av förslaginlämningen och röstning kommer att
ske i anslutning till detta.
Lista med förslag som medborgare kan rösta på
Anderslöv med omnejd:
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Boulebana samt bord och bänkar i Gärdslöv
Ett allaktivitetshus i Grönby
Upprustning av befintliga lekplatser i Anderslöv med anpassning även till
lite större barn
En enklare samlingslokal samt ett utegym vid badet i Anderslöv
Skatepark-ramp/BMX bana i Anderlöv
Utegym för en bred målgrupp i Anderslöv-förslagsvis vid Familjens Hus
Ängsblommor i Anderslöv för fler pollinerare
Hundrastgård i Anderslöv
Naturlekplats och grillplatser i Rosenhagen Anderslöv

Alstad med omnejd:




Förnya lekplatsen i Alstad
Korthålsbana öppen för alla hos Tegelberga GK
Gång/cykelväg Alstad-Minnesberg

Skegrie med omnejd:




















Mötesplats för unga och äldre i Skegrie, parkmiljö med trafiklekplats och
aktivitetsytor för spel, träning och rekreation för olika åldrar.
Utegym i Skegrie
Hundlekplats/rastplats med redskap för hundträning som balansbräde och
tunnel
Fler hundlatriner i Skegrie
Fotbollsplan och friidrottsplats vid idrottshallen i Skegrie
Lekplats med linbana ( typ som i Skrylle) och kojor i Skegrie
Skatepark/ramp i Skegrie
Parkourbana i Skegrie
Cykelväg/gång/löpstig längs Albäcksån mellan Skegrie och Albäck
Mötesplats med lekplats boulebana och grillplatser i Snarringe
Rastplatser längs Ståstorpsån för att tillgängliggöra som rekreationsområde
Naturspaningsled med start i Kurland
Utegym i Albäcksskogen
Vindskyddade grillplatser på lämpliga ställen i kommunen
Utveckling av Skåre hamn
Förnya lekplatsen i Fuglie
Boulebana i byn Fuglie
Vollebollplan Skegrie
Boulebana och hundrastgård Stavstensudde

Fortsatt arbete med medborgarbudget
Arbetet med medborgarbudgeten kommer att fortsätta. Utvärderingar och resultat
kan innebära ett behov av ändrat arbetssätt och uppdaterade kriterier över tid.
Kommunfullmäktige bör därför få en återrapport med en utvärdering och förslag
till uppdaterade kriterier årligen under första kvartalet.
Medel och resurser för medborgarbudgeten 2022 och framåt ska hanteras i
ordinarie budgetprocess.

